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PATTERN INFO

Sizes

One Size about 56-60 cm

Yarn 

About 30 g of yarn of your choise. I used 
Palma Fibre eco cashmere Nuvola.

Needles

3 mm/ US 2,5 doublepointed needles 

Gauge 

29 sts x 34 rows = 10 x 10 cm / 4 x 4 
inches in stockinette st 

Notions

Tape measure
Darning needle
Rhinestones, pearls etc. for decoration
Jewel-It adhesive

PERLA HEADBAND

OHJEEN TIEDOT

Koot

Yksi koko, noin 56-60 cm

Lanka 

Noin 30 grammaa valitsemaasi lankaa. 
Mallissa on käytetty Palma Fibren eco 
cashmere Nuvolaa. 

Puikot

3 mm / US 2,5 sukkapuikot

Neulostiheys 

29 silmukkaa x 34 riviä = 10 x 10 cm 
sileää neulosta

Lisätarvikkeet

Mittanauha
Parsinneula
Koristestrasseja, helmiä tms
Jewel-It -tekstiililiimaa



INSTRUCTIONS

Cast on 36 stitches with long tail cast on or with 
your preferred method.

Work in flat stockinette st for 10 cm. 

Work in garter stitch for 31 cm.

Switch back to stockinette stitch and work for 10 
cm. Cast off stitches.

Join the ends and sew them together with a darn-
ing needle. 

BOW

Cast on 20 stitches. Knit stockinette st for 10 cm. 
Cast off stitches. 

Fold the band like shown in the picture, leaving 
the longer sides under it. 

Fold the headband from the seam neatly to small 
wrinkles and place the bow band around it. Sew 
the bow band’s shorter sides together and place it 
so that it covers the headband’s seam and sew it 
in place at the same time. 

FINISHING

Weave in ends. Place the work in lukewarm wa-
ter and let it soak thoroughly. Gently squeeze out 
the excess water. Place on a towel and roll in to 
remove further moisture. Lay on flat surface and 
let dry completely.

Decorate the bow with rhinestones and pearsl. 
Apply glue to the bow on the places you want to 
place the decors. Push the embellishments untill 
glue rises around edges. Let dry 24 hrs befor use 
and don’t let it get wet for 7-10 days. 

OHJEET

Luo puikoille 36 silmukkaa haluamallasi tavalla. 

Neulo tasoneuleena sileää neuletta 10 cm. 

Neulo ainaoikein-neulosta 31 cm. 

Vaihda takaisin sileään neulokseen ja neulo sitä 
10 cm. Päätä silmukat.

Ompele päädyt yhteen parsinneulalla. 

RUSETTI

Luo 20 silmukkaa. Neulo sileää neulosta 10 cm. 
Päätä silmukat.

Taittele rusetin pantaosa kuvan mukaisesti niin, 
että pitkät reunat jää työn alapuolelle. 

Laskosta pääpanta sormin pienille rypyille siististi 
ja aseta rusetin tanta sen ympärille. Ompele ruse-
tin panta lyhyistä päistään kiinni ja kiinnitä se 
samalla siisteillä pistoilla pääpantaan. Pääpannan 
sauma jää rusettipannan sisään piiloon. 

VIIMEISTELY

Päättele langanpäät. Höyrytä työ varovasti 
tai upota se kädenlämpöiseen veteen ja anna 
sen kastua kokonaan. Puristele varovasti pois 
ylimääräinen vesi. Rullaa pyyhkeen sisään, jotta 
ylimääräinen kosteus poistuu. Muotoile haluttu-
un muotoon ja anna sen kuivua kokonaan.

Koristele rusettiosa liimaamalla siihen strasseja 
ja helmiä. Jewel-It on tähän tarkoitettu liima, jota 
suosittelen. Laita liimaa siihen kohtaan, mihin 
haluat liimata koristeen. Upota koriste liimaan 
niin, että se hieman uppoaa reunoistaan liiman 
sisään. Anna kuivua. Liima muuttuu täysin kirk-
kaaksi. Anna kuivua 24 tuntia ennen käyttöä ja 
älä anna pannan kastua 7-10 päivään.
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